
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Θη-
σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων.

2 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 
κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 140619 ΕΞ 2019 (1)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 

Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονο-

μικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε-

νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 

Οικονομικών, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Θη-

σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α’), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2026/1992 
(Α’ 43),

δ) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Α’ 45),

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

3. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ-
γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο-
ρισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του 
ν. 1892/1990» (Β’ 756).

4. Την αριθμ. 140553 ΕΞ 2019/10.12.2019 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 
έτος και για το ΜΠΔΣ 2019-2022.

5. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν-
σεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι-
κής.

6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή 
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 Αριθμ. 87669 (2)
Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 

κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυ-

τών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3850/2010 (Α’ 84) και ιδίως του 

άρθρου 44 του νόμου αυτού.
2. Την αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφα-

ση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 «Συγ-
χώνευση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο» (Α’ 119).

6. Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών» (Α’ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ 
με τις διατάξεις του άρ. 119 του ν. 4622/2019.

9. Την 340/18-7-2019 (Β’ 3051) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά ούτε και σε βάρος των προϋ-
πολογισμών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών.

11. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/73 εισήγηση του ΓΔΟ-
ΤΑΑΠ του ΥΠΕΣ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208 Β’) 
κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και 
II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι 
ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής 
προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις 
και εμβολιασμούς:

α) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλά-
δους - χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,

β) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» 
από τους κλάδους - χώρους «Διάφορα»,

γ) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους - χώ-
ρους «Διάφορα».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/
7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
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